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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!
If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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51 Reply by meder 2007-01-17 12:24:07
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
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rádió híradó
Sziasztok!
Ma is jó volt a terjedés, a tegnapinál is több amatõr beszélt Áronnal.
Karesz rögzített egy kimerítõ beszámolót.
A nagy szél miatt csak a viharfokkal megy.
Hátulról kapja az egyre nagyobb hullámokat, néha be-becsapnak a kokpitbe...
Három napja sztrájkolnak a halak, ráadásul a banánja is elfogyott :-)
pozíció: 2007.01.17. 9:00 UTC 14-00N 0409-26W
Ma még keleti 5-6-os szele lesz...
Frissítve: pozíció, napló
Üdv:
mi

52 Reply by meder 2007-01-18 14:12:48
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma is jó volt a terjedés, a sok amatõr beszélt Áronnal.
Gyuri rögzített egy beszámolót.
Áronnak megüzentem, hogy Pálos Andrea és Rakonczai Gábor, a kajakos páros, a Kanári és a Zöldfoki szk.
közt vannak, napi 80-100 km-t haladnak. Õk Antigua-ba mennek.
(Andrea édesapja írta az Üzenõ-faladra...) Nagyon érdeklõdött a részletek iránt.
A génuája megint szakadt. Halat továbbra se fogott, de éjszaka egy nagyobb repülõhal repült hajójába (csak
épp hogy nem sült-hal volt, de Áron tett róla :-)
Azért jó pecáshoz méltóan bízik a fogásban, hisz ugrálnak körülötte rendesen a halak (ma épp dorádót
említett)...
pozíció: 2007.01.18. 9:00 UTC 14-03N 041-2öW
Északra egy ciklon alakult ki, az kioltja a passzát egy részét. Áron ezen a határon van.
Frissítve: pozíció, napló
Üdv:
mi

53 Reply by meder 2007-01-19 12:29:48
meder
Administrator
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Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Bridgetown felé félúton :-)
Sziasztok!
Ma is jó volt a terjedés, a sok amatõr beszélt Áronnal.
Lacinak volt a legjobb kapcsolata, õ olvasta be az üzeneteket.
Gyuri rögzített egy beszámolót, talán Laci is.
Nagy bánatára Halat továbbra se fogott. Tönkölybúza konzerv-tonhallal volt a vacsora, reggeli, az lesz az
ebéd is. Három napja nem találkozott hajóval. A GPS néha nehezen kapcsol be, az antenna koaxa melegszik.
Különben minden rendben...
Érdekesség: Áron most van félúton.
Telihold elõtt 3 nappal jan. 1-én, pont a 100-dik napon indult,
most újhold van, ha tervszerit érkezik, akkor telihold után lesz 3 nappal...
(Innen kértem egy palack óceánvizet :-)
pozíció: 2007.01.18. 9:00 UTC 13-15N 042-08W
Frissítve: pozíció, napló
Üdv:
mi

54 Reply by HA8RD 2007-01-19 13:17:36
HA8RD
New member
Offline
Registered: 2006-12-02
Posts: 9
Re: Üzenetek a látogatóknak
Szia István!
Sajnos megint nem jött össze a felvétel rögzítése, valami gond van a számítógépemmel. Igen ma nagyon jól
vettem 59 S értékkel. De ahogy átjátszottam neked, ezek szerint mindent megértettél és Áron is megértette az
üzeneteket.
Üdv
HA8RD

55 Reply by meder 2007-01-19 13:35:26
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
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Re: Üzenetek a látogatóknak
Köszönet a rádióamatõröknek
Szia Laci!
Kösz, mindent jól hallottam, Gyuri rögzítette, így a "szurkolók" is hallhatják egy részét.
Elsõsorban az õ nevükben, Áron meg a magam nevében is köszönöm MINDEN rádióamatõrnek áldozatkész
és lelkes segítségét.
Áron jó "mentális közérzete" nagymértékben a Ti érdemetek is.
Minden hallgatótok
és mi

56 Reply by meder 2007-01-19 19:09:49
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
Csúcsforgalom az Atlantin :-)
Sziaszok!
Varró Szabolcs, a Petõfi Rádió riportere telefonos interjút készített Áron pillanatnyi helyzetérõl,
majd Visy László számolt be Pálos Andrea és Rakonczai Gábor kalandjáról, akik Tûzhangya kajakjukkal
vágtak neki az Atlanti óceánnak.
Szakértõként Fa Nándor óceánvitorlázó kommentálta mindkét riportot.
frissítve: média
Üdv:
mi

57 Reply by vanda 2007-01-19 21:26:29
vanda
New member
Offline
Registered: 2007-01-19
Posts: 1
Re: Üzenetek a látogatóknak
szia áron!
eszembe jutottam, gondoltam irok neked.
fantasztikus dolog, amit csinalsz nagyon szurkolok-szurkolunk neked!!!
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a mohai anna irt tegnap egy levelet, hogy februar elsejen a parjaval (buzath attila) vilagkoruli utra indulnak
es mar meg is vettek a repulojegyet. egyelore nem tudni az utvonalat, de gondolom, hogy barhova is
mennek, ott nagyon jol fogjak magukat erezni.
remelem, hogy te is jol erzed magad es egeszseges vagy!
kitartast kivanok neked, es remelem, hogy meg gyakran eszembe jutsz majd.
udv,
boga (molnar) vanda

58 Reply by meder 2007-01-20 12:59:30
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma gyenge volt a terjedés, zajos, nehezen érthetõ.
Laci rögzítette a beszélgetés egy részletét.
Tegnap varrta a nagyvitorlát
(vitorlavarró lesz belõle, akárki meglássa :-)
Említett még halat, cápát, meg támadást,
de az is lehet, hogy vadat, kását meg rámolást :-)
Pozícióját viszont demokratikusan döntöttük el:
mindenki mást hallott, én meg elfogadtam a nekem legjobban tetszõt :-)
Kért rézdrótot, ezt viszont kiválóan lehetett, hallani
(vagy talán mégis kék drót lett volna? :-)
Holnap egy órával késõbb, 10 GMT-kor fognak rádiózni.
Gyenge a szél (a ciklon gyengíti a passzátot), teljes vitorlázattal is lassan halad.
pozíció: 2007.01.20. 9:00 UTC 13-28N 42-53W
Frissítve: pozíció, napló (meg még tegnap este a média)
(A térkép jobb felsõ sarkában nem szánkózók, hanem Tûzhangya látható :-)
Kellemes hétvégét:
mi

59 Reply by meder 2007-01-21 15:16:53
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
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rádió híradó
Sziasztok!
Ma jó volt a terjedés, rádiós barátaink Áront megajándékozták egy kellemes meglepetéssel... Áronnak is, az
itthon maradtaknak is nagyon segítséget nyújtanak.
Karesz, Gyuri és Laci rögzítette a beszélgetés egy-egy részletét.
Áron lassusági rekordot állított fel: jó irányban csupán 40 mérföldet haladt.
Megunta a körülötte ugrándozó, horogra akadni nem akaródzó halakat: szigonypuskával lõtt egy jó nagyot.
Halászlé volt a vacsora, egy darabg még nagykanállal eszik...
Valamilyen tengeri madár meghatározását szerette volna kicsikarni Csikarból, de ezt elsodorták a zajos
események.
pozíció: 2007.01.21. 10:00 UTC 14-07N 43-33W
Frissítve: pozíció, napló
Tûzhangya is jól haladt.
Kellemes vasárnap délutánt:
mi

60 Reply by meder 2007-01-22 13:01:43
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma még elfogadható volt a terjedés. Gyuri rögzítette a beszélgetés egy-egy részletét.
Áron lassúsági rekordját megdöntötte: jó irányban csupán 31 mérföldet haladt.
Angolosan étkezik: sült hal krumplival. Szárított is halat, és újabb vadászatra készül. A bum-veretnél egy
szegecs elszállt.
A tegnapi madár „tula” volt...
pozíció: 2007.01.22. 10:00 UTC 13-48N 44-06W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya jól haladt, de hát nekik van evezõjük :-)
mi

61 Reply by meder 2007-01-23 14:23:39
meder
Administrator
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Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma jó volt a terjedés, ezt már Ti is fogjátok érteni :-)
Laci és Gyuri rögzítette a beszélgetés egy-egy részletét, most összvágtam õket.
Karesz PSK-val fogadott egy fájlt Árontól.
Egy kicsit jobb a szél, de még pár napig csendes menet várható.
Lõt egy 5-6 kilós dorádót (ott ugrándoznak körülütte :-), most pár napig nem fog lõvöldözni. Cápát is szokott
látni, bálnával még nem találkozott (szerencsére :-)
A tegnap a tegnapelõtti madarat rosszul mondtam:
"sula" vagy magyarosan "szula" volt...
pozíció: 2007.01.23. 10:00 UTC 13-12N 44-48W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya ismét jól haladt (Áron szinte uganannit :-)
Üdv:
mi
"lapzártakor" kaptam a hírt:
Móritz Rita
(MTI, Panoráma Szerkesztõség)
Aranyos beszámolót írt
"Magyarok az Atlanti-óceánon" címmel
a három magyar fiatalról, akik nekivágtak az Óperenciának
http://www.hirado.hu/cikk.php?id=178633

62 Reply by meder 2007-01-24 17:11:05
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma elfogadható volt a terjedés, Laci és Gyuri rögzítette a beszélgetést, mindkettõt kiraktam van ami az
egyikben, van a mi a másikban jobb
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Egy kicsit jobb a szél, de még pár napig csendes menet várható.
40-50 dorádó követi, öt gondolják vezérhalnak.
A bumm rögzítése felmondta a szolgálatot, egyelõre anélkül használja a nagyvitorlát. Az 5 kg-os gázpalack
kiürült, most a kisebbiket használja...
A hátsó rekeszébe sok víz ment, azt körülményes lesz kimerni...
pozíció: 2007.01.24. 10:00 UTC 12-48N 45-27W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya ismét jól haladt.
(Ha utoléri Áront, majd vontatja :-)
Üdv:
mi

63 Reply by meder 2007-01-25 12:36:36
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma rossz volt a terjedés, a pozíción kívül nem sok hasznos info jött át.
Sao Paulo-ból (Brazília) Károly is beszélt Áronnal, tehát lassan kiépül a "túloldali" tábor is.
Gyuri rögzítette a beszélgetés egy részét.
A bumm hibáját nem tudtuk tisztázni, annyi kiderült, hogy a bumm belsejében is van gond.
A kormány elkezdett zörögni (remegni), de ezt sem tudtuk kibeszélni
Tegnap vettem a GPS-t (az sem ment simán), "ment a csomag" Barbadosba, Csaba Péter
http://www.kiteline.hu/ "és csapata" jóvoltából. A sok rohangálás, kapkodás miatt bizonyos helyeken rossz
pozíciót jelöltem tegnap. A frissítések ezeket is kijavítják.
pozíció: 2007.01.25. 10:00 UTC 12-41N 46-11W
Frissítve: pozíció, napló, média
A Tûzhangya egyenletesen, jól haladt.
Nem kaptam hírt felõlük, úgy vélem ez jó hír...
Üdv:
mi

64 Reply by meder 2007-01-26 13:46:23
meder
Administrator
Offline
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Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma jobb volt a terjedés, többen is beszéltek Áronnal az óceán mindkét partjáról.
Gyuri és Karesz rögzítette a beszélgetés egy részét.
A bumm éa a kormány hibáját nem tudtuk tisztázni, annak ellenére én elõre elmeséltem hogyan kell
megoldani :-)
A déli szélcsendben lemegy a hajó alá megnézni mi a gond a kormány körül, (valószínûleg nem politizálni
akar :-)
Fogott megint dorádót, sült hal volt a vacsora: El-dorádó :-)
Kicsit felhõs az ég, 28 fok reggel a hõmérséklet.
A tenger állapota: nyugodt.
A szél: KÉK 4
Pozíció: 2007.01.26. 10:00 UTC 12-48N 47-00W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya egyenletesen, jól haladt.
Tegnap mûholdas telefonjukon felhívta õket Visy László a Petõfi Rádiótól.
A Csúcsforgalom adásának Andi nyilatkozott, Gábor éppen aludt.
Üdv:
mi

65 Reply by meder 2007-01-27 13:53:44
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma jó volt a terjedés, mindent jól lehetett érteni.
Karesz rögzítette a beszélgetés egy részét.
A kormány hibáját nem tudta még megnézni. Több cápát látott, az egyik tõle pár méterre szétmarcangolt egy
dorádót, most nem kívánkozik vízbe...
Már látja a Dél keresztjét. Valamilyen nagy madarat is látott, nem tudtuk meghatározni...
A tenger állapota: nyugodt.
A szél: KÉK 4
Pozíció: 2007.01.27. 10:00 UTC 12-55N 47-41W
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=3
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Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya valamilyen furcsa hurkot írt le tegnap délután óta. Egyelõre nem tudni az okát, valamit
elvesztettek, a szél fújta vissza õket, vagy akár napkitörés okozta mûhold-zavar is lehet...
Holnap talán megtudjuk.
Már meg is tudtuk, Pálos István (Andi édesapja) írta:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Kiderült. Sikerült velük beszélnie Gábor papájának.
6-7 m-es hullámok vannak és dél felé viszi õket.
Egyelõre evezhetetlen a tenger, sodródnak.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Üdv:
mi

66 Reply by meder 2007-01-28 12:46:51
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma is jó volt a terjedés, mindent jól lehetett érteni.
Gyuri és Laci rögzítette a beszélgetés egy részét.
A kormány hibáját még mindig nem tudta még megnézni.
Lõtt egy 6 kg dorádót, s megfigyelése szerint,
ahol dorádó van, cápa is ólálkodik.
ilyenkor vízbe menni Áron nem akaródzik
(Ez már az én megfigyelésem :-)
A tenger állapota: nyugodt.
A szél: KÉK 4
Pozíció: 2007.01.28. 10:00 UTC 12-45N 48-42W
Frissítve: pozíció, napló

A Tûzhangya "jó útra" tért, eveznek rendületlenül :-)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
...
Ma van Gábor 26. születésnapja.
A családtagok tegnap este jó hangulatban beszéltek velük telefonon
Pálos István
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=3
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Üdv:
mi

67 Reply by meder 2007-01-29 13:18:55
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma elég rossz volt a terjedés errefelé, Áron viszont jól hallotta rádiós barátainkat.
Gyuri rögzítette a beszélgetés egy részét.
A kormányt megnézte, talán biztosította is egy kötéllel, nincs nagy vész, csak kopás.
A tenger állapota: nyugodt.
A szél: KÉK 4
Pozíció: 2007.01.29. 10:00 UTC 12-58N 49-39W
Frissítve: pozíció, napló

Tûz és Víz, azaz Tûzhangya a nagy vízen:
Jól haladtak, energiájukból még rádióriportokra is futja.
(Petõfi rádió, 01.28, 20 óra 10 és 20 perc között)
Üdv:
mi

68 Reply by meder 2007-01-30 13:42:26
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Ma jó volt a terjedés Anglia, Brazília és Magyarország felé is.
Karesz rögzítette a beszélgetés egy részét.
Repülõhalat vacsorázott, reggelizett, ha kiköt halat már nem eszik :-)
Két hajóval találkozott, nagy ívben elkerülték.
Most a génuával megy, ebben a szélben elég. Ebédszünetben (nem is tudtam, hogy ilyenje is van :-) a
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=3
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nagyvitorlát fogja varrogatni.
(áhá, már értem: ebéd helyett. ravasz! :-)
A hullámok megnõttek.
A szél: KÉK 5 (erõsödik)
Pozíció: 2007.01.30. 10:00 UTC 12-42N 50-40W
Frissítve: pozíció, napló

Tûzhangya egyenletesen jól halad, nincs hír, ami jó hír :-)
Üdv:
mi

69 Reply by meder 2007-01-31 15:26:42
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
oly távol... és mégis közel...
HelénGézaÖtösMátyásAladárRóbertPerMáritájmMobil
Sziasztok!
Szólnék pár szót elõljáróban, hogy is jutunk e hírek birtokába.
Határon innen és határon túl, még az Óperenciás tengeren is túl, gyülekezni kezdenek rádióamatõrök
barátaink éteri asztaluk köré.
Eltréfálkoznak egymással azon, hogy egy "ham-and-eggs" vagy vajas lekváros kenyér jobb-e reggelire, és
ezt vajon lehet-e "pálinkás jóreggelt" helyett bolti konyakkal bevezetni. Elõkerülnek rég nem hallott
ismerõsök és feltûnnek új barátok.
Aztán pontban a megadott idõpontban kezdõdik szeánsz, kimegy a hívójel.
Feszülten várjuk a megidézett válaszát. Mindnyájunk számára nagy csalódás, ha nem érkezik válasz, és nagy
megkönnyebbülés, ha felhangzik a jól ismert: "HelénGézaÖtösMátyásAladárRóbertPerMáritájmMobil
jelentkezik a hívójának"...
Az már szinte másodlagos, hogy néha nehezen érthetõ: a kormány remek vagy remeg,
vagy hogy németek által zavart sávból (cseberbõl) pár kHz-cel följebb menekülve orosz dumába (vödörbe)
pottyannak. Ott a keresett személy, és ez a legfontosabb!
Persze sok hasznos információcserével is segítik Áront és szurkolóit (akik táborához természetesen õk
maguk is tartoznak), de még ennél is fontosabb az a lelki erõ, amit különleges apparátusaikkal sugároznak
mindkét irányba. Ezt mi nem tudjuk meghálálni, de nem is várnak érte hálát.
Na, miután már jól megvárakoztattalak Titeket, íme a mai híradó:
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=3
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Dorádó reggel, dorádó délben, dorádó este, Áronnak ez már nem eldorádó :-)
Most inkább feléje áramlott az információ, onnan érdekes hírek nem jöttek, és ez nem baj...
A tenger állapota: nyugodt.
A szél: KÉK 5
Pozíció: 2007.01.31. 10:00 UTC 12-34N 51-29W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya ismét jól haladt,
(ha elfogulatlan lennék, azt mondanám jobban mint Áron :-)
Üdv:
mi

70 Reply by meder 2007-02-01 14:52:38
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
A terjedés változó volt, végül is a lényeg minkét irányba átment.
Laci és Gyuri rögzítették a beszélgetést egyes részeit.
Ma 10 kg-os dorádóról beszélt Áron, lassan kezd a horgász-mesékre emlékeztetni :-)
Samsungos horgász ismerõseit ugratta is a büdös májjal sem kifogott halkkal :-)
A tenger állapota: nyugodt.
A szél: KÉK 5 (nemsokára 6-os várható)
Pozíció: 2007.02.01. 10:00 UTC 12-53N 52-15W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya ismét jól haladt,
(elfogultságom ellenére elismerem: jobban mint Áron :-)
Üdv:
mi

71 Reply by meder 2007-02-01 14:53:29
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=3
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KTT: Karib-térségi Társaság
Magyarok a nagyvilágban
Sziasztok!
Egy Földkörüli csavargás során hasznos, ha az útvonal ismerõsökkel van kikövezve, (hogy ide illõ
képzavarral éljek :-). Lehet, hogy egyeseknek "nem is veszi hasznát" az ember, de szükség esetén
"életmentõ" lehet. S mint tudjuk, ismeretlenekbõl lesznek az ismerõsök, csak meg kell ismerni õket. Áron
még ezen is túltesz: olyan ismerõsei is vannak, akiket még meg sem ismert.
Gergõt, az algériai attasét úgy "smertük meg", hogy 56 évfordulóján épp ott köthetett volna ki. Õ is vitorlázó,
hallott már Áronról. A kikötés elmaradt, de kiépült kapcsolat igen hasznos volt, különben egy szombat
délután nem tudtam volna elérni...
Sándor, floridai ismerõsünk a karácsonyi/újévi üdvözlések kapcsán "került elõ", s mit ad Isten, épp azon a
héten költözött Dominikára (Barbadostól 170 mérföld). Õ lett a KTT elsõ tagja. Csábító meghívásának nehéz
lesz ellenállni...
Aztán az Üzenõfalon jelentkezett Géza és Enikõ Barbadosból (szörfös/hajós), Áronnak pezsgõs fogadást
ígérve, ami jelentõs gyorsítást hozott Áron menetében. Nagyon sok hasznos információ szerzett nekünk, és õ
egy fix pont volt Barbadosban, tulajdonképpen velük jött létre a KTT.
Csaba is akkortájt jelentkezett, õ Martinique-re készült skipperkedni. Õ volt az elsõ személy, akivel csomagküldési lehetõség adódott (ez azért volt fontos, mert bankkártyát is kellett Barbadosra juttatni). Egy kis
szépséghibája volt a dolognak, hogy õ Martinique környékén vitorlázik, két mozgó pont találkozásának
pedig kisebb az esélye.
Géza révén tudtuk meg, hogy Péter Barbadosba utazik. Hoci-vissza a csomagot Csabától, és háromszorosára
duzzasztva Péterre és csapatára sóztuk (õk kite-szörfözni mentek oda).
Szóval Áron útját ily sok ismerõs és ismeretlen-ismerõs egyengeti, sokat köszönhetünk nekik is...
Üdv:
mi

72 Reply by meder 2007-02-02 15:15:13
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Áron ma félóra késéssel jelentkezett. Az antennához vezetõ koax-kábel sérülése miatt nehezen tudta
kihangolni az antennát...
Szerencsénkre rádiós barátaink nem adták fel, így kaptunk életjelet, friss híreket. Karesz és Gyuri rögzítették
a beszélgetés egyes részeit.
Napfelkelte után félórával 28 fok a hõmérséklet, ami napközben 32-ig, de néha 35-ig is felmegy. A
légnyomás 1021 hPa. Naponta 2-3 kisebb, kb. 1 órás vihar van mostanában: sötét felhõkkel jön, esik és a szél
eléri a 20 csomót. Utána ismét kisüt a nap, kék az ég.
Tegnap már másik cérnával varrta a génuát: az elõzõ 50m-es spulni már elfogyott...
Repülõ halakat és dorádót eszik, még bõven van.
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=3

14/17

2021. 10. 25. 10:19

Üzenetek a látogatóknak (Page 3) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

A tenger állapota: mérsékelt
A szél: KÉK 5 (nemsokára 6-os várható)
Pozíció: 2007.02.02. 10:00 UTC 12-44N 53-05W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya ismét jól haladt. Ha nem állná útjukat az Újvilág, 3-4 hónap múlva, a Fidzsi szk. környékén
vagy Ausztráliánál utolérnék Carinát :-)
Persze ha sikerül új vitorlát és autopilotot szerezni, a bummot és a kormányt megjavítani, kicsit
kikozmetikázni Carinát, megújulva ismét a régi lesz :-)
Üdv:
mi
ui: Kollégám jóvoltából kiderült, hogy egy ideje hiányosan kerültek fel Google Earth adatai.
Elnézést, de a Google Earth rejtelmei számomra nehezen kifürkészhetõk...

73 Reply by meder 2007-02-03 14:35:26
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Rádiós barátaink révén ma is kaptunk friss híreket.
Az idõ elõrehaladtával romlott a terjedés, akkor Karcsi a brazíliai Sao Pauloból "játszotta be" a beszélgetés
egy részét.
Karesz és Gyuri rögzítették a beszélgetés egyes részeit.
Elvesztette sapkáját, talán emiatt enyhébb napszúrást kapott.
A sülthal mellé lekváros kenyeret (értsd kétszersültet) evett.
Láthatón (pontosabban hallhatóan) készül a háromnapos hatos szél fogadására...
Most jobban haladt, láthatóan Barbados vonzásába került.
A tenger állapota: 4-5
A szél: KÉK 5 (holnaptól 6-os várható)
Pozíció: 2007.02.03. 10:00 UTC 12-35N 54-05W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya jól haladt. Andi édesapja ezt küldte:
2007.febr.03.18 óra. DISCOVERY Tv csatorna.
Film egy angol óceán evezõs párosról.
www.port.hu/pls/fi/films.film_page?i_perf_id=4764682&i_where=1&i_where_tv=1
Akinek van ideje/kedve nézze meg, utána bizonyára a "Hangyások" teljesítményét is jobban tudja értékelni...
Üdv:
mi

74 Reply by meder 2007-02-04 15:13:28
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meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Üzenetek a látogatóknak
rádió híradó
Sziasztok!
Rádiós barátaink révén ma is kaptunk friss híreket.
Sajnos egyre zajosabb a terjedés, ráadásul nem minden amatõr tartja be az etikettet.
Reméljük Újvilági barátaink révén majd továbbra is kapunk híreket, hanganyagot, esetleg közvetítéseket az
echo-linken...
Karesz és Laci rögzítették a beszélgetés egyes részeit.
A genuát varrja, a repülõhalak bombázzák a fedélzetét, éjszaka bekapcsolta a pozíció-fényeket és a VHF
(URH) rádiót, ezért kicsit lemerültek az akkuk.
A tenger állapota: 4-5
A szél: KÉK 5-6 (három napig 6-os várható)
Pozíció: 2007.02.04. 10:00 UTC 12-27N 55-08W
Frissítve: pozíció, napló
A Tûzhangya jól haladt, ha nem lenne köztük pár mérföld, mondhatnánk: fej-fej mellett haladnak.
(Lehet, hogy jobban is élveznék :-)
Üdv:
mi

75 Reply by HA8RD 2007-02-04 18:41:25
HA8RD
New member
Offline
Registered: 2006-12-02
Posts: 9
Re: Üzenetek a látogatóknak
meder wrote:
rádió híradó
Sziasztok!
Rádiós barátaink révén ma is kaptunk friss híreket.
Sajnos egyre zajosabb a terjedés, ráadásul nem minden amatõr tartja be az etikettet.
Reméljük Újvilági barátaink révén majd továbbra is kapunk híreket, hanganyagot, esetleg
közvetítéseket az echo-linken...
Karesz és Laci rögzítették a beszélgetés egyes részeit.
Szia István és mindenki!
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=7&p=3
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Sajnos ma is szembesültünk hogy mennyire nem egyformák vagyunk és milyen is a magyar mentalitás. Elég
rosszul lehet már az Áront hallani a távolság a terjedés és sajnos az akkumulátora is gyengélkedik, erre
segítõ amatõrök vagy csak annak tartó rádió tulajdonosok még megnehezítették a dolgunkat. De nem adjuk
fel…. akár csak Áron, minden nap várjuk és összeköttetést tarjuk vele,fontos az idõjárás pozició átadása,
nagyon jó hatással van az, hogy minden nap kibeszélheti magát és biztatást kap. István várom a vitorlás
leírását elsõ lépés a vitorlázás fele , mert nehéz egy üzenetet átadni elmagyarázni ha fogalmam nincs róla
hogy is néz ki a kormányszerkezet:)
Hajrá Áron ....már nem sok van a pezsgõs vacsoráig!
73! Laci
HA8RD
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